بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در رشته بسکتبال
مجري :مهدی نمازی زاده
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی ـ 1110
چکيده:
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی و ع موجود فرآیند استعدادیابی بسکتبال در ایران و تعیین و تدوین
شاخص های مرتبط با این رشتة ورزشی به روش علمی و در نهایت ارائة یک الگوی پیشنهادی به منظور
شناسایی و تدوین مراحل اجرای استعدادیابی در بسکتبال ایران بوده است .برای انجام این مهم ،ابتدا به
بررسی و ع موجود استعدادیابی در گذشته و حال در ایران پرداخته شد تا با علم به گذشته و مطالعات
کتابخانه ای در این خصوص بتوان در تعیین شاخص های مهم و مورد توجه در دنیا به نتیجة مطلوب و
مندرج در اهداف تحقیق رسید.
تعداد  810نفر از بازیکنان نخبة بسکتبال در رده های سنی نوجوانان (زیر  89سال) ،جوانان (زیر 81
سال) ،و بزرگساالن ( باالی  81سال) که اکتراً در تیم های ملی عضویت داشته اند به صورت حضوری و
مصاحبه به تکمیل پرسشنامة ویژن قهرمانان پرداخته و مورد نظرسنجی واقع شدند تا بتوان چگونگی
تمایل و عالقمندی آنها را از دوران کودکی نسبت به حضور فعال در تمرینات قهرمانی و انجام مسابقات در
این رشته را بررسی نموده و چنانچه برنامة نظامدار و رسمی یا غیررسمی در امر استعدادیابی در بسکتبال
وجود داشته شناسائی شود.
به منظور تعیین شاخص های مرتبط با عملکرد موفقیت آمیز ورزشکاران در این رشته ،از طریق تجزیه و
تحلیل الگوهای حرکتی متداول در این رشته و مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات انجام شده در جهان ،به
فهرستی از شاخص های مختلف در حیطه های آنتروپومتریکی ،فیزیولوژیکی ،قابلیت های حرکتی و
مهارت های شناختی -روانی ،دسترسی و به صورت پرسشنامة ویژن مربیان بین المللی و درجة یک به
تعداد  98نفر بررسی و اولویت بندی شد .از تجزیه و تحلیل داده ها نتایب زیر به دست آمد:
 -8برنامة رسمی و روش های اجرایی برای شناسائی استعدادهای کودکان و نوجوانان در سازمان
های دولتی و غیر دولتی برای رشتة بسکتبال وجود ندارد.
 -9اکتر بازیکنان رشتة بسکتبال در سطی ملی اذعان داشتند که جاذبة بسکتبال آنها را هیجان
زده و شیفتة خود کرده ،لذا به طور عاطفی و نه از روی شناخت کافی به تمرینات این رشته و
شرکت در آن متمایل شده اند.
 -5مربیان و معلمان ،عموماً نقش مهمی در شناسائی استعداد ورزشی آنان نداشته و همین طور
باشگاه های ورزشی از نظام های علمی استعدادیابی برخوردار نبوده اند.
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 -4در بخش دو پژوهش ،پس از مطالعة گسترده در ادبیات مربوط به استعدادیابی ،شاخصهای
عمده و مؤثر در پنب حیطه شناسایی و با توجه به نظرسنجی از مربیان ملی و بین المللی
کشور ،اولویت بندی شد .در هر حیطه اولویت های اول تا سوم به شرح زیر تعیین گردید:
 )8-4در حیطة آنتروپومتریک به ترتیب ،اندازن اندام های فوقانی ،طول قد و اندازن دست.
 )9-4در حیطة توانایی های حرکتی به ترتیب ،چابکی ،سرعت حرکت و هماهنگی در
رتبه های اول تا سوم قرار گرفت.
 )5-4در حیطة آمادگی جسمانی به ترتیب ،قدرت و توان عضالنی ،استقامت عمومی
بدن از عوامل مهمتر شناخته شدند.
 )4-4در حیطة عملکرد اختصاصی مهارت های بسکتبال پس از یکسال تمرین اولیه نیز
به ترتیب پیش بینی ،سرعت تصمیم گیری و قابلیت در شوت توپ به طرف حلقه رتبه
های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
 -5در پایان با توجه به بررسی و مطالعة مدل های جهانی و شاخص های تعیین شده برای
استعدادیابی در این رشته ،مدلی شامل کلیة مراحل شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در
رشتة بسکتبال برای ایران ارائه گردید.
واژه هاي كليدي :استعدادیابی ،انتخاب ،پرورش استعدادها ،ورزش قهرمانی ،بسکتبال
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